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ΠΕΤΕΠ

Σωληνώσεις Χαλυβδοσωλήνων άνευ Ραφής

1.

04-01-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την διαµόρφωση υδραυλικών δικτύων (ανοικτού ή κλειστού
κυκλώµατος) µε χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής.
Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής έχουν εφαρµογή σε δίκτυα µε υψηλές απαιτήσεις πιέσεων,
µηχανικής αντοχής και αντοχής έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
Συνήθεις εφαρµογές:
-

δίκτυα πυρόσβεσης

-

δίκτυα θέρµανσης- κλιµατισµού

-

δίκτυα υγρών και αερίων καυσίµων

Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε δίκτυα νερού οικιακής χρήσης
(κρύο ή ζεστό νερό χρήσης).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στις σωληνώσεις χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής για την ροή
ρευστού σε υδραυλικά δίκτυα είναι:
•

Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής, κατά EN 10220:2002 “Seamless and welded steel tubes Dimensions and masses per unit length -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής ∆ιαστάσεις, βάρος ανά µέτρο” (Πίνακας 2-1).

•

Εξαρτήµατα σύνδεσης (καµπύλες, συστολές, ταυ κ.λπ.) από χάλυβα, οµοίως άνευ ραφής, για
την συγκόλληση τους.

•

Σύνδεσµοι και εξαρτήµατα µε ελαστικά παρεµβύσµατα και εξασφάλιση στεγανότητας µέσω
σύσφιξης διµερών σφικτήρων.

•

Λυόµενοι σύνδεσµοι (φλάντζες).

•

∆ιαστολικοί σύνδεσµοι για την παραλαβή των συστολοδιαστολών.

•

Αντικραδασµικά εξαρτήµατα.

•

Εξαρτήµατα στήριξης, έδρασης και ανάρτησης των σωλήνων.

ΠΕΤΕΠ:04-01-02-00
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Πίνακας 2-1: Αντιστοιχίες ονοµαστικών διαµέτρων µε εσωτερικές/εξωτερικές διαµέτρους
Ονοµ.∆ιά
µ. (ins)

∆ιατοµή
(mm)

Ονοµ.∆ιάµ.
(ins)

∆ιατοµή
(mm)

Ονοµ.∆ιάµ.
(ins)

∆ιατοµή
(mm)

Ονοµ.∆ιάµ.
(ns)

∆ιατοµή
(mm)

Ø 1/4"

10/13

Ø 1 1/4"

32/37

Ø 3"

76/83

Ø 6"

156,1/1
65,1

Ø 1/2"

14/18

Ø 1 1/2"

38/43

Ø 3 1/2"

88/95

Ø 8"

207/219

Ø 3/4"

22/26

Ø 2"

51/56

Ø 4"

107,1/114,3

Ø 10"

254/267

Ø 1"

25/29

Ø 2 1/2"

64/70

Ø 5"

131,7/139,7

Ø 12"

310/324

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή σωληνώσεων χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής
προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη
κατά ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:

ΕΛΟΤ 496-82

Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώµατος

ΕΛΟΤ 497-82

Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές διαστάσεις

ΕΛΟΤ 504-80

Χαλυβδοσωλήνες µε ραφή ή χωρίς ραφή για δίκτυα νερού, λυµάτων και
αερίων

ΕΛΟΤ 541-80

Χαλυβδοσωλήνες - συστήµατα ανοχών

EN 10216-1:2002

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature
properties -- Χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή για εφαρµογές υπό πίεση Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Κοινοί χάλυβες (µη κραµµατούχοι)
µε προδιαγραµµένα χαρακτηριστικά στην θερµοκρασία περιβάλλοντος

EN 10208-2:1996

Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery
conditions - Part 2: Pipes of requirement class B -- Χαλυβδοσωλήνες για
δίκτυα καυσίµων υγρών - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις
για σωλήνες κατηγορίας Β

EN 10220:2002

Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit
length -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής - ∆ιαστάσεις,
βάρος ανά µέτρο

ΕΛΟΤ 266-78

Χαλύβδινοι σύνδεσµοι κοχλιοτοµηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ
267

ΕΛΟΤ 567-90

Εξαρτήµατα από ελατό χυτοσίδηρο που έχουν κοχλιοτοµηθεί σύµφωνα
µε το ΕΛΟΤ 267.1 (σχέδιο γ)

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά
προσοχής, για την αποφυγή κακώσεων, που θα προκαλούσαν κατ΄ επέκταση αδυναµία ροής
νερού µέσω της σωλήνωσης ή αδυναµία στήριξής της στα οικοδοµικά στοιχεία. Η απόθεσή τους
στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει
κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε άλλης µορφής οικοδοµική δραστηριότητα. Επίσης, ο
χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και σκόνης, που θα τους
προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του Υδραυλικού, µε ικανότητα
συγκολλήσεων, αποδεικνυόµενη από Πιστοποιούµενη Εµπειρία ή Πτυχίο Κατάρτισης.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ.
Οι σωληνώσεις, αναλόγως της εγκατάστασης (αποχέτευσης, πυρόσβεσης, θέρµανσης,
κλιµατισµού ή καυσίµου αερίου), θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Οδηγίες
του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ). Επιπλέον θα τηρούνται και τα εξής:
•

Οι χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής συνιστάται να χρησιµοποιούνται για διαµέτρους δικτύων άνω
των 2" και µε µικρότερες διαµέτρους σε δίκτυα µε µεγάλες πιέσεις (άνω των 16 atm).

•

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση χάλκινων τµηµάτων σε σωληνώσεις (διηλεκτρικοί
σύνδεσµοι) κατασκευασµένες από χαλυβδοσωλήνα, εκτός εάν χρησιµοποιηθούν ειδικά
εξαρτήµατα για αποφυγή διάβρωσης από φαινόµενα ηλεκτρολύσεως.

•

Όλες οι σωληνώσεις (χωνευτές ή ορατές) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα µε τις
πλευρές των τοίχων, των οροφών και των ψευδοροφών. Λοξές διαδροµές χωνευτών δικτύων
γενικά απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τέτοια τµήµατα
δικτύων, αυτό θα γίνεται µόνο µετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.

•

Η διέλευση κατακόρυφων τµηµάτων δικτύων σωληνώσεων που διαπερνούν τα δάπεδα, τις
οροφές ή τους τοίχους θα γίνεται µε προστατευτικά χιτώνια, ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε
τα οικοδοµικά στοιχεία.

•

Όλες οι σωληνώσεις θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται µεταξύ τους µε εξαρτήµατα (γωνίες,
καµπύλες, ταυ, συστολές κ.λπ.), µε την χρήση συγκόλλησης.

3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ
Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην προκληθεί ελάττωση της
ονοµαστικής διαµέτρου. Η κάµψη των σωλήνων απαγορεύεται χωρίς την χρησιµοποίηση του
κατάλληλου εξοπλισµού και γίνεται µόνον εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη µε την σύµφωνη γνώµη του
Επιβλέποντα Μηχανικού.
Εφ' όσον απαιτείται από το ρέον ρευστό, θα θερµοµονώνονται αφού προηγουµένως έχουν βαφεί
σύµφωνα µε το παρακάτω εδάφιο 3.3.10.

ΠΕΤΕΠ:04-01-02-00
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3.3.1
•

Όταν σωληνώσεις οδεύουν παράλληλα µε άλλες εγκαταστάσεις (π.χ. διελεύσεις ισχυρών ή
ασθενών ρευµάτων κ.λπ.), θα πρέπει να εξασφαλισθούν επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας
µεταξύ τους εκτός ειδικών περιπτώσεων και µε την σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα
Μηχανικού. Oπωσδήποτε θα βρίσκονται κάτω από τις ηλεκτρολογικές καλωδιώσεις.

•

Οι σωλήνες θα κόβονται σε κατάλληλα µεγέθη και θα τοποθετούνται χωρίς παραµορφώσεις
ικανές να προκαλέσουν τάσεις στρέψης ή κάµψης του υλικού.

•

Οι σωλήνες προ της τοποθέτησής τους θα καθαρίζονται µε βούρτσα και θα τοποθετούνται µε
τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή τους, χωρίς να προκαλούνται βλάβες
στα οικοδοµικά στοιχεία, στις συνδέσεις τους ή στα στηρίγµατα.

•

Οι άδειοι σωλήνες θα πωµατίζονται στα άκρα τους µέχρι να χρησιµοποιηθούν, για να µην
εισχωρούν ξένα σώµατα. Τα πώµατα θα είναι σταθερά, αποκλειόµενης της χρήσης χαρτιού,
στουπιού ή άλλων µη αποτελεσµατικών µέσων.

•

Στις περιπτώσεις που πιθανόν απαιτηθεί να γίνει στερέωση των σωλήνων στους τοίχους, αυτή
θα γίνεται αποκλειστικά µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση γύψου, τόσο
σε επαφή µε την σωλήνωση, όσο και µε τα στηρίγµατα ανάρτησής της.

•

Οι συγκολλήσεις των σωλήνων µε τα εξαρτήµατα θα εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα.

3.3.2
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Γενικά

Ειδικά

•

Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους και από τα οικοδοµικά στοιχεία,
που θα επιτρέπουν την αποσυναρµολόγησή τους. Το διάκενο που θα παραµένει θα είναι: για
µη θερµοµονούµενες σωληνώσεις 40 mm για διαµέτρους µέχρι 2" και 50 mm για τις
µεγαλύτερες διαµέτρους. Στις θερµοµονούµενες σωληνώσεις θα παραµένει διάκενο
τουλάχιστον 25 mm (µετά την µόνωσή τους).

•

Οι σωληνώσεις που οδεύουν κοντά στο δάπεδο, θα απέχουν τουλάχιστον 75 mm από την
τελική επιφάνειά του.

•

Σε περίπτωση που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί τεµάχιο σωλήνα µήκους µικρότερου των 3 m,
η κοπή του σωλήνα θα γίνει µε σιδηροπρίονο ή τροχό κοπής και θα διαµορφωθεί περιµετρική
απότµηση 45ο (εντορµία), ώστε να κολληθεί µέχρι την "ρίζα" ο σχηµατιζόµενος αρµός µε το
υλικό συγκόλλησης και θα λειαίνονται τα κοµµένα άκρα.

•

Κατά την κοπή και συγκόλληση στους σωλήνες θα καταβληθεί προσπάθεια να µην
κακοποιηθούν κατά την σύσφιξή τους στην µέγγενη. Αυτό εξασφαλίζεται µε την παρεµβολή
κατάλληλων παρεµβυσµάτων. Σωλήνες κακοποιηµένοι θα απορρίπτονται.

•

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων, για επίτευξη της επιθυµητής αξονικής πορείας του
δικτύου, θα πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε (προκατασκευασµένες) γωνίες ή καµπύλες µε
ειδικά τεµάχια µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας, από χυτοχάλυβα (αποκλειόµενης εντελώς της
χρήσης θέρµανσης οιασδήποτε µορφής για την κάµψη των σωλήνων).

•

Σε περίπτωση που απαιτείται πολύ µεγάλη ακτίνα καµπυλότητας ή για µικρές αξονικές
εκτροπές, τότε είναι δυνατή η χρησιµοποίηση κουρµπαδόρου, πάντοτε εν ψυχρώ.

•

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα γίνονται
οπωσδήποτε µε ειδικά εξαρτήµατα (ταυ, σταυροί κ.λπ.). Οι διακλαδώσεις θα κατασκευάζονται
µε προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρεµβολή πρόσθετης αντίστασης στην ροή ή ο
σχηµατισµός θυλάκων αέρα. Επίσης, η διάταξη των διακλαδώσεων θα επιτρέπει την κανονική
και πλήρη εκκένωση του δικτύου.
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•

Στις αλλαγές διατοµής, συνιστάται η χρήση έκκεντρων συστολών, µε το επάνω µέρος της
διαµορφούµενης σωλήνωσης σε ευθεία.

•

Όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήµατα των σωληνώσεων θα έχουν περιµετρικά εντορµία µε
απότµηση 45ο, για την επίτευξη της σωστής συγκόλλησης τύπου V, µέχρι την ρίζα της.

•

Οι ενώσεις των τεµαχίων θα γίνονται µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια συγκόλλησης βολταϊκού
τόξου (ηλεκτροκόλληση), ή µε γυµνό µεταλλικό ηλεκτρόδιο συγκόλλησης βολταϊκού τόξου σε
ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου (αργκονοκόλληση) ή µε συγκόλληση τήξης µετάλλου (χωρίς
ηλεκτρόδιο).

3.3.3

Χωνευτή τοποθέτηση σωληνώσεων

∆εν προβλέπεται εντοιχισµός των χαλυβδοσωλήνων, παρά µόνο η διέλευση µέσω των
οικοδοµικών στοιχείων (τοίχοι, πλάκες κ.λπ.). Γενικά, δεν προβλέπεται η τοποθέτηση
χαλυβδοσωλήνων εντός των επιχρισµάτων ή των λοιπών οικοδοµικών στοιχείων, για την αποφυγή
προβληµάτων οξείδωσης. Χωνευτή τοποθέτηση µπορεί να γίνει µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και
µόνο µετά από έγκριση του Επιβλέποντα Μηχανικού.
Σε περιπτώσεις όµως που θα απαιτηθεί κάτι τέτοιο, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια (µε παλινδροµικό
ηλεκτρικό ή πεπιεσµένου αέρα εργαλείο χειρός και σε ελάχιστες περιπτώσεις µε καλέµι και
σφυρί), ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων.
Απαγορεύεται η διάνοιξη οπών ή φωλεών σε οποιοδήποτε στοιχείο του φέροντος οργανισµού
του κτιρίου (δοκοί, τοιχεία, υποστυλώµατα κ.λπ.), χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του
Μελετητή του έργου και αφού εφαρµοσθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ενίσχυσης που θα
υποδειχθούν από αυτόν.
• Οι χωνευτοί και µονωµένοι σωλήνες θα τοποθετούνται προ του επιχρίσµατος και σε τέτοιο
βάθος, ώστε µετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 10 mm κάτω από
την τελική επιφάνεια του τοίχου. Αυτό επιτυγχάνεται (σε νέα οικοδοµή) µε την κατασκευή
"οδηγών" από επίχρισµα.
• Όλοι οι χωνευτοί σωλήνες θα είναι καλυµµένοι καθ' όλο το µήκος τους µε προστατευτικό
µανδύα είτε από πλαστικούς σωλήνες είτε από κατάλληλες ταινίες, για την αποφυγή προσβολής
του υλικού των χαλυβδοσωλήνων από το υλικό του κονιάµατος.
• Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια χρήσης του δικτύου προβλέπεται να εµφανιστεί διαφορά
θερµοκρασίας του ρέοντος υγρού εντός της σωλήνωσης έναντι της θερµοκρασίας του
περιβάλλοντος, τότε το δίκτυο θα θερµοµονώνεται.

3.3.4

Χιτώνια διελεύσεως σωληνώσεων µέσω οικοδοµικών στοιχείων

Για την διέλευση της σωλήνωσης µέσω οικοδοµικών στοιχείων θα προβλέπονται χιτώνια µε
µεγαλύτερη εσωτερική διάµετρο από την εξωτερική διάµετρο της σωλήνωσης.
•

Τα χιτώνια θα είναι από γαλβανισµένο χαλυβδοσωλήνα ή από εγκεκριµένο υλικό PVC. Τα
χιτώνια διαµέσου δαπέδων θα εκτείνονται κατά 25 mm πάνω από την τελειωµένη επιφάνεια
του δαπέδου, εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες. Όπου σωλήνες ανεβαίνουν διαµέσου δαπέδων
στα µηχανοστάσια, τα χιτώνια σωληνώσεων θα τελειώνουν στα 75 mm πάνω από το τελικό
δάπεδο και θα στεγανοποιούνται µε κατάλληλο ελαστοµερές υλικό, όπως π.χ. σιλικόνη, ρευστό
λάστιχο ή άλλα εγκεκριµένα υλικά, µε ρητή απαγόρευση χρήσης αµιάντου ως παρέµβυσµα.
Χιτώνια, τα οποία περνούν από εξωτερικούς τοίχους και οροφές προς την εξωτερική
ατµόσφαιρα, θα στεγανοποιούνται έναντι βροχής και εξωτερικών συνθηκών.
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•

Όπου τοποθετούνται χιτώνια διαµέσου τοίχων πυροπροστασίας ή δαπέδων, το κενό µεταξύ
του σωλήνα και του χιτωνίου θα πληρούται µε σταθερό άκαυστο υλικό.

•

Το βάρος των σωληνώσεων δεν θα φέρεται επί των χιτωνίων και όλα τα χιτώνια θα
τοποθετούνται οµοκεντρικά µε τους σωλήνες.

•

Όπου σωλήνες περνούν διαµέσου φερόντων υπογείων τοίχων ή δαπέδων και µπορεί να
προκαλέσουν την είσοδο υπογείων υδάτων στο κτίριο, θα τοποθετούνται φλάντζες µε ειδική
διαµόρφωση (PUDDLE) ή µε υδατοστεγή χιτώνια. Σε αυτή την περίπτωση ο κυκλικός
δακτύλιος µεταξύ των σωλήνων και των χιτωνίων θα γεµίζεται µε το προαναφερθέν
ελαστοµερές υλικό, ώστε να προκύψει µία υδατοστεγής σύνδεση.

•

Όλα τα χιτώνια που απαιτείται να ενσωµατωθούν στο οπλισµένο σκυρόδεµα ή σε άλλα
τµήµατα του σκελετού από σκυρόδεµα θα τοποθετούνται πριν γίνει έγχυση του σκυροδέµατος
και θα λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα στερέωσής τους, ώστε να εξασφαλιστεί η παραµονή
(ακινητοποίηση) των χιτωνίων στην σωστή τους θέση κατά την διάρκεια της έγχυσης του
σκυροδέµατος.

•

Εάν ο σωλήνας είναι µονωµένος, η µόνωση θα προστατεύεται στο σηµείο της διατρήσεως µε
κυλινδρικό µανδύα από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,00 mm, ο οποίος θα
εφάπτεται στην επιφάνεια της µόνωσης. Στην συνέχεια θα περνά µέσα στο αντίστοιχο χιτώνιο.

3.3.5

Τοποθέτηση εµφανών σωληνώσεων

•

Οι εµφανείς σωληνώσεις για την διαµόρφωση των δικτύων θα στηρίζονται πάνω σε ειδικά
διµερή στηρίγµατα ή σκάλες, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.

•

Τα διάφορα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στα οικοδοµικά στοιχεία, όπως
π.χ. στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα αναρτήσεως ή άλλα ελάσµατα ειδικής
µορφής θα είναι µεταλλικά και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου (διαβρωτικό
περιβάλλον) γαλβανισµένα.

•

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικά στηρίγµατα αγκυρούµενα σε σταθερά
οικοδοµικά στοιχεία, τα οποία θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά µήκος συστολοδιαστολή τους,
εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειµένου οι συστολοδιαστολές να
παραληφθούν εκατέρωθεν του σηµείου αγκυρώσεως. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα
στηρίζονται πάνω σε ειδικά προφίλ γαλβανισµένα. Τα στηρίγµατα θα είναι από µορφοσίδηρο
και θα συνδέονται προς τις σιδηρογωνιές µέσω κοχλιών, περικοχλίων και γκρόβερ
γαλβανισµένων.

•

Οι σιδηρογωνιές κατά περίπτωση θα στερεώνονται µε αγκύρωση σε πλαϊνούς τοίχους ή θα
αναρτώνται από την οροφή. Η αγκύρωση στα οικοδοµικά υλικά θα γίνεται µε εκτονωτικά
µεταλλικά βύσµατα και κοχλίες. Στην περίπτωση αναρτήσεως θα χρησιµοποιούνται ράβδοι
µεταλλικοί ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το συγκεκριµένο εκάστοτε φορτίο, αλλά
πάντως όχι µικροτέρας “ισοδυνάµου” διαµέτρου από την αναγραφόµενη στον κατωτέρω
πίνακα 3-1. Ισχύουν και εδώ τα περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών.

3.3.6

Απόσταση στηριγµάτων

Ο πιο κάτω Πίνακας 3-1 ισχύει για µεµονωµένους σωλήνες και θα εφαρµόζεται σε περιπτώσεις
ευθειών διαδροµών σωλήνων και όχι στα σηµεία όπου απαιτείται η χρησιµοποίηση βανών,
φλαντζών, διαστολικών κ.λπ. που δηµιουργούν συγκεντρωµένα φορτία και θα πρέπει να
τοποθετούνται στηρίγµατα και από τις δύο πλευρές. Αναλυτικές προδιαγραφές για τις οµαδικές ή
µεµονωµένες αναρτήσεις σωλήνων κ.λπ. δίδονται στις σχετικές ΠΕΤΕΠ (βλέπε πίνακα ΠΕΤΕΠ).
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Πίνακας 3-1: Μέγιστες αποστάσεις στηριγµάτων µεµονωµένων σωλήνων
Μέγιστη Απόσταση
Μέγιστη Απόσταση
∆ιάµετρος
∆ιάµετρος Ράβδου
Στηριγµάτων για
Στηριγµάτων για
Σωλήνος
Στηρίξεως
Οριζόντιες Σωληνώσεις
Κατακόρυφες Σωληνώσεις
Φ 2 1/2”

3,0 m

4,5 m

10 mm

Φ 3”

3,0 m

4,5 m

10 mm

Φ 4”& άνω

3,5 m

4,5 m

12 mm

3.3.7

Αποσύνδεση σωληνώσεων

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η
αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για
αντικατάσταση, τροποποίηση ή µετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή µε την χρήση
οξυγόνου. Για τον σκοπό αυτό σε όλα τα σηµεία όπου κρίνεται αναγκαίο θα προβλέπονται
φλάντζες περαστού τύπου (SLIP-ON) συγκολληµένες στις σωληνώσεις ή διµερείς σφικτήρες µε
ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης, µε αντοχή σε νερό θερµοκρασίας µεταξύ +1°C και έως
τουλάχιστον 95°C.

3.3.8

Έλεγχοι συγκολλήσεων

Κατά την διάρκεια των ελέγχων των συγκολλήσεων θα εφαρµόζονται τα εξής πρότυπα:
EN 10246-1:1996

Non destructive testing of steel tubes - Part 1: Automatic electromagnetic
testing of seamless and welded (except submerged arc welded)
ferromagnetic steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness -- Μη
καταστροφικοί έλεγχοι χαλυβδοσωλήνων - Μέρος 1: Αυτόµατος
ηλεκτροµαγνητικός
έλεγχος
συγκολληµένων
φερροµαγνητικών
χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή (εκτός των συγκολληµένων µε
εµβαπτιζόµενο ηλεκτρόδιο τόξου) για επιβεβαίωση της υδραυλικής
στεγανότητας.

EN 10246-7:1996

Non destructive testing of steel tubes - Part 7: Automatic full peripheral
ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc welded)
steel tubes for the detection of longitudinal imperfections -- Μη
καταστροφικοί έλεγχοι χαλυβδοσωλήνων - Μέρος 7: Αυτόµατος έλεγχος µε
υπερήχους σε όλη την επιφάνεια συγκολληµένων χαλυβδοσωλήνων χωρίς
ραφή (εκτός των συγκολληµένων µε βυθισµένο ηλεκτρόδιο τόξου) για την
ανίχνευση διαµήκων ατελειών.

EN 27963:1992

Welds in steel - Calibration block No. 2 for ultrasonic examination of welds
(ISO 7963:1985) -- Συγκολλήσεις χάλυβα - Στοιχείο βαθµονόµησης Νο 2
για υπερηχητική εξέταση συγκολλήσεων.

Μετά την εργασία συγκόλλησης θα εκτελείται ο έλεγχος της ραφής, µε την βοήθεια φορητής
συσκευής υπερήχων, µέσω της οποίας εντοπίζεται η θέση και το βάθος πιθανών ατελειών.
Σε περιπτώσεις που εµφανίζεται επιφανειακή ατέλεια της ραφής, η συγκόλληση θα
συµπληρώνεται. Σε περιπτώσεις όµως που η ραφή εµφανίζει ατέλεια σε βάθος, τότε θα αφαιρείται
το υλικό της συγκόλλησης µέχρι την ρίζα της ραφής και θα επαναλαµβάνεται τοπικά το γέµισµα. Σε
περιπτώσεις που η ραφή εµφανίζει περισσότερες από µία ατέλειες, η συγκόλληση θα
επαναλαµβάνεται εξ αρχής µε αφαίρεση ολόκληρης της ραφής. Μετά από την οποιαδήποτε
επέµβαση αποκατάστασης θα εκτελείται νέος έλεγχος.
ΠΕΤΕΠ:04-01-02-00
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Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και επανελέγχων θα τηρούνται στον Φάκελο του Έργου.

3.3.9

∆οκιµές στεγανότητας σωλήνωσης

Η δοκιµή στεγανότητας του δικτύου σωληνώσεων θα γίνεται µε πίεση τουλάχιστον κατά 50%
µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας. Η δοκιµή θα γίνεται µε κλειστούς όλους τους
κρουνούς εκροής και ανοικτές όλες τις δικλείδες διακοπής, πωµατισµένα όλα τα ελεύθερα άκρα της
σωλήνωσης πλην ενός που θα βρίσκεται στο πλέον αποµακρυσµένο σηµείο της εγκατάστασης,
µέχρις ότου πληρωθεί η σωλήνωση µε νερό. Στην συνέχεια, αφού πωµατιστεί και το τελευταίο
ελεύθερο άκρο αυξάνεται η πίεση, µέχρι του 50% επιπλέον της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας και
διατηρείται επί 8 ώρες τουλάχιστον.
Κατόπιν γίνεται έλεγχος και αποκατάσταση τυχών διαρροών σε περίπτωση αστοχίας της
στεγανότητας και επαναλαµβάνεται η δοκιµή προ της παράδοσης για λειτουργία.
Εφιστάται η προσοχή, να µην καλυφθεί κανένα τµήµα της σωλήνωσης (εντός ψευδοροφών, εντός
δαπέδων, υπόγεια δίκτυα κ.λπ.), πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιµές κατά τµήµατα ή στο σύνολο
του δικτύου.

3.3.10

Βαφή σωληνώσεων

Αν απαιτείται βαφή, µετά το πέρας της εγκατάστασης όλες οι σωληνώσεις θα απολιπανθούν και θα
προστατευτούν µε δύο τουλάχιστον στρώσεις αντισκωριακής βαφής. Οι σωληνώσεις που δεν
έχουν µόνωση θα έχουν δύο στρώµατα τελικής βαφής στην απόχρωση που θα επιλέξει η
Επίβλεψη του Έργου, ανάλογης αντοχής µε την θερµοκρασία του ρέοντος υγρού σε αυτές (βλέπε
σχετική ΠΕΤΕΠ 08-07-02-02). Eίναι επιθυµητό oι µονωµένοι σωλήνες να έχουν δύο στρώσεις
αντισκωριακής βαφής.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται απόρριψη της
κατασκευής.
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών.

•

Έλεγχος πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ. για τα ενσωµατούµενα υλικά.

•

Έλεγχος πρακτικών δοκιµής συγκολλήσεων.

•

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιµών πιέσεως.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη, τα στηρίγµατα
(πυκνότητα αυτών) και την αντιδιαβρωτική προστασία τους εφόσον έχει ζητηθεί.
Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα εξής:
•

Τραυµατισµοί του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στις θέσεις διέλευσης του δικτύου.
Εάν διαπιστωθούν, θα δίνεται εντολή τοπικής αποξήλωσης του δικτύου και άµεσης
αποκατάστασης των ζηµιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού.
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•

Χρήση γύψου για την στερέωση του δικτύου.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και του εγκατεστηµένου σωλήνα.
Θα τοποθετείται νέο τεµάχιο σωλήνα και θα ακολουθεί πάκτωση µε τσιµεντοειδή υλικά.

•

Μη τήρηση αποστάσεων της σωλήνωσης από λοιπές εγκαταστάσεις.
Εάν διαπιστωθεί, θα δίνονται εντολές αποξήλωσης της γραµµής και ανακατασκευής της µε
δαπάνες του Αναδόχου.

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή/ και στην
Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

-

∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

-

Χρήση σκαλωσιάς.

-

Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσµένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα
κ.λπ.).

-

Χρήση συσκευών συγκόλλησης (ηλεκτροκόλληση, αργκονοκόλληση, οξυγονοκόλληση).

-

Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων, κίνδυνος τραυµατισµού).

-

Χανδρώσεις και διατρήσεις δοµικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόµενα υλικά).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κ.λπ.)
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Προστατευτική
ενδυµασία

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

ΠΕΤΕΠ:04-01-02-00
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6.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

Προστασία
οφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και
θερµότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρέχον µέτρο µήκους (m).

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι σωληνώσεις χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής θα επιµετρώνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και
τοποθέτησή τους. Η µέτρηση θα γίνεται στον άξονα των σωλήνων µε αφετηρία ή τέρµα του µήκους
κάθε τµήµατος που µετριέται, το κέντρο διακλαδώσεως ή το άκρο απολήξεως σωλήνα ή το σηµείο
προσαρµογής σωλήνα πάνω σε συσκευή κ.λπ.
∆εν περιλαµβάνονται τα όργανα διακοπής και µέτρησης, εκτός εάν συµπεριλαµβάνονται στην τιµή
ανά µέτρο µήκους.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η σωλήνωση, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη,
περιλαµβάνει:
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•

Την αγορά των υλικών και την φόρτωση επί του µεταφορικού µέσου.

•

Την µεταφορά και την ασφάλεια µεταφοράς.

•

Την εκφόρτωση και την ασφάλιση των υλικών επί τόπου του Έργου, στην θέση απόθεσης και
µέχρι την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση της ολοκληρωµένης εγκατάστασης.

•

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, όπως µούφες, γωνίες, ταυ, σταυρούς κ.λπ., σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης της σωλήνωσης.

•

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, συγκολλήσεως, στερεώσεως, διελεύσεως µέσω
οικοδοµικών στοιχείων κ.λπ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, συγκόλλησης, ελέγχων και ρυθµίσεων που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηρωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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